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HoTAnAREA

NR.50

din 25 aprilie 20tg
privind

asigurarea prestdrii serviciului public de salubrizare pe raza oragului
Chigineu-Crig ulterior incet5rii contractului de delegare a gestiunii
serviciului de
salubrizare prin ajungere la termen-

consiliul Local al oragului chigineu Crig, intrunit in gedinl5 ordinard,
in data de

25.04.2019

AvAnd in vedere:

-

Iniliativa Primarului oragului Chigineu-Cri9, dl. Burdan Gheorghe,
manifestatd prin
Expunerea de motive nr. 43t41 18.04.2018

-

Raportul'nr' 4313/18.04'20L8 al d-nei scorle Florina, consilier juridic
in cadrul
Compartimentului Juridic, Direclia Administralie public6, primdria
oragului ChigineuCrig;

-

Contractul nr. 3890 din data de 16.05.2006 de delegare a gestiunii
serviciului public
de salubrizare prin concesiune a oragului Chigineu Crig satul
apa(indtor Nbdab;
9i

Adresa

nr' 360/5/09.03.2018 inaintatd de SC RER vEST SA privind asigurarea

serviciilor

de

salubrizare

la nivelul oragului Chigineu-Crig, ulterior incetdrii

Contractului nr. 3890 din data de 16,05.2006 de delegare a gestiunii
serviciului
public de salubrizare prin concesiune a oragului
Chigineu Crig gi satul apa(initor
Nbdab;

-

prevedererile Legea nr. 101/2006 privind seruiciului public
de salubrizare;

Prevederile

aft. 33 din Legea nr.

prevederile

art' 36 alin. (2) lit. d alin (6) lit. a, pct. 14 din Legea nr. 2I5/200t

5112006, republicatS, actualizat6
publice comunitare de utilit5li publice;

a

serviciilor

privind administralia publicd local5, republicatb;

-

de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic pe l6ngd
Consiliul Local al oragului Chigineu-Crig
9i rapoftul de avizare al Comisiei de
specialitate din domeniul amenajarea teritoriului, urbanism,
realizarea lucrdrilor
Raportul

publice, protectia mediului, conservarea monumentelor
istorice gi arhitecturd pe
l6ngd Consiliul Local

al

Oragului Chigineu_Crig;

-

t4 voturi pentru din totalur de 15 consirieri locari in funclie, gedinla
la
fiind prezenli
14 consilieri locali

In

temeiul art'45 din Legea nr.2L512001 privind administralia publicd
locald,

republicat6,cu modific5rire gi compretdrire
urterioare

HorAnAgrE:
Alt' 1' Ia act de existenla

unei situalii de urgen!5 cu privire la prestarea seruiciului
public de
salubritate la nivelul oragului chigineu-crig, ?ncep6nd
cu data de 14.05.2018,

dat6 de

la

care contractul nr' 3890 din data de 16.05.2006
de delegare a gestiunii seruiciului public de
salubrizare prin concesiune a oraSului chigineu
crig gi satul aparlinStor N5dab inceteazd
prin implinirea termenului contractual.

Aft'

2'

Se aprobd asigurarea serviciului public de salubritate
la nivelul oragului chigineucri9, incepand cu data de 14.05.2018 de cdtre
societatea RER VEST sA, pentru o perioadd
de 90 de zile, in condiliire art. 33 din Legea nr.
sLl2006.

Aft.3, Prezenta hotdrdre se comunicd cu:
- Institulia prefectului Judelul Arad;

-

- Primarul Oragului Chigineu_Crig;
- Directia economicb din cadrul primdriei

oragului chigineu-crig;

- S,C, RER VEST S.A,
- Se aduce la cunogtinld publicd prin
afigare
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